
Kære forældre 0.- 4. klasser på Pilegårdsskolen 

Mandag den 8. februar nærmer sig, og vi glæder os til, at der bliver rigtigt liv i 

skolen igen. Vi er ved at udarbejde de rammer som skolen kommer til at fungere 

under de næste to uger – uge 6 og uge 8. 

Der er udarbejdet nogle nationale retningslinjer, som er det fælles udgangspunkt: 

 Klasserne skal være adskilt også i pauserne, med få og faste lærere 

omkring klassen. Der er ikke afstandskrav mellem eleverne i klasserne. 

 Personalet må ikke mødes fysisk. 

 Forældre skal bære mundbind, hvis man kommer på skolen eller SFO. 

Vi har ud fra retningslinjerne arbejdet med at skabe nogle rammer, der både tilgodeser elevernes læring 

og trivsel, samt arbejder mest muligt på at begrænse smittespredningen. Derfor har vi følgende rammer: 

 Der laves skemaer for klasserne, hvor der tilknyttes det samme personale i en uge på både 

skole og SFO. I praksis vil det være to lærere i skolen, der har klassen hele ugen. De holdes 

som udgangspunkt i klassen, men man kan dele dem i de timer, hvor der er flere voksne i 

klassen. 

 0.-3. klasserne møder i skolen 8.-13.05 – hvorefter, at de er i SFO. Nogle klasser har SFO på 

skolen. 

 Der vil være morgenåbning på skolen i eget klasselokale for 0.-3. klasserne. På den måde vil det 

være muligt at holde eleverne adskilt i klasser. Der vil være tilsyn, og der vil være tilmelding til 

Ken Kuwashima på Aula. 

 4. klasserne møder 8.30-14.00 – hvorefter, at der vil være klub. De dage hvor pædagogerne har 

klassen i udvalgte lektioner, vil pædagogerne kunne lægge undervisningen på klubben. Hvis 

man har brug for at komme på skolen fra kl. 8.00 – vil det også kunne lade sig gøre. Der vil være 

et overordnet tilsyn og man skal tilmeldes hos Jonas Kloppenborg på Aula. 

Vi har desuden gjort følgende: 

 Der vil være forskellige indgange til årgangene. 

 Klasserne holdes adskilt i pauserne på hver deres område sammen med en af deres lærere eller 

pædagoger. Vi har forskudte pauser, hvor 0. og 4. klasserne holder pauser på andre tider end 

1.-3. årgang, så vi kan skabe mest mulig afstand mellem klasserne. 

 I skal fortsat aflevere jeres børn uden for skolen, og evt. lave aftaler med lærere og pædagoger, 

hvis det er nødvendigt at komme ind på skolen – og så med mundbind. 

 Der vil fortsat være fokus på hygiejne, og vi har fået flere håndvaske, og berøringsfri armaturer, 

hvor det er muligt. 

 Møblerne på vores gangarealer vil ikke kunne anvendes i de kommende uger. Vi har til gengæld 

en del ledige lokaler, som kan anvendes. 

 Håndvaske og toiletter forsøger vi at dele op, så de mest muligt anvendes klassevist 

 Vi har haft et tjek af skolen med Tårnbys sundhedshus, og det har medført en række tiltag, og 

blandt andet er vores ventilation på 1. sal blevet forbedret. 

Når jeres børn starter igen, så håber vi på, at I fortsat vil have fokus på at bakke op om retningslinjerne 

og sender børnene i skole, når de er sunde og raske, og holder dem hjemme ved mindste symptomer. 

Retningslinjerne er skærpede ved tilfælde af covid-19 og ved nære kontakter. Det kræver nu to negative 

PCR-test inden tilbagevenden til skole, SFO og klub. 

Det kræver en ekstra indsats for skolens personale at varetage de nye rammer, og de gør deres bedste i 

disse svære omstændigheder. Det er nødundervisningsrammer, der møder jeres børn i de kommende 

uger, hvilket også betyder at de ikke har alle de lærere og fag, som de almindeligvis har. Men vi gør 

vores bedste, for at komme rundt om så mange fag som muligt, hvor hovedfagene vil være højst 

prioriteret. 

Vi er sikre på at jeres børn også klarer den kommende periode på bedste vis og at vi ved fælles hjælp vil 

overkomme de udfordringer der vil opstå. 

Men venlig hilsen  

Kaj Klint Pedersen 


